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	���� و���   ��در زم��� -" وخ�م�  ) *�)�'��	&�(  س�#" رژی� 77� ، ��را��� و ��	� وزی»ار��� ��رون« و�

3�ای� ;" اس�ا��� و خ�ورم���" در ی�0 از ح	�س ت�ی/ م�ح8"ء از ت�ری5 خ'د 4�ار 3�2&" اس�، ��رون -�ای01" در -�/ 
@ در 82	1D��ن و -�C از ;B'ر ه�@ اس?م� ازم�<'-�� خ'-� -� خ'ردار �<'د= زی�ا ;" ��رون را از ��م8�/ 
1> ا2�وز

از یH I)�= خB/   خ'د س��س�82	D�/ و ارا�� ا��G#� م��ا�1� ، ام� درای&� ;" ��رون دا�� در س�#)�@ اخ��و�Fی��� ح��ت
 I@ ی�د و ��0 3��Jرا=  و ای "BK� ح�M =�0ی�ر ام'(�
 N��1ن -�ا��ر=  -'ش ر�Pد و ه�'�� Qای�3 R8��S1� "- <1
و 

�3 �#�Gزم�/ ه�@ ا� ��1 در س�D	82 �K&	ر م'B; �1ن�B� @د�-T د'
11�= -�دا�� �'ار UV= را از و; /��م� -	��ر ح	�س و ت
و س�-�زان اس�ا���8 ;�مX خ�#� ;�د و Tن خD" را -" 82	D�1��ن سW�د، ت� 82	D�1��ن ه�3'�" ;" م��'اه1� و م�&'ا�1� �J�T را 

3  @�(�1�B� YK�� دا�� در ;�ا�" -�خ&�@ رود اردن -" S4 اوU�� و ،�� ;" ه1'ز زم�ن ، -�ا@ ا��Jم Tن Tم�د�3 ادار= ;11�U- �د= ا@ دس�&	
�ارد�  

 "�8�-� ا�`��� ت� �J�T ;" -� م��#]� " ��رون "    خ�وج ;�م� از UV= -�ا@ اس�ا��8��ن -	��ر درد ��[ -'د و M'���2 از ا�&�اض و م��#]� 
� و" #�0'د " T-�د@ �B��1ن و ت1� روه�@ حUب او � "
�ی�@ -�1م ر" #�0'د " حUب  م'ا
;ـ�ی�� " ا ;" خ'د -b`���1ار Tن -'د= ت�[ 3'ی� و حUب 

  .را -1��د b3ارد" 
   ��رون از ای�م 
'ا�� ;" در خ�م� س�-�ز@ مGB'ل -'د -� م)�رت ت��م و خ�م�ت� ;" در 4'ا@ ���م� و د�2ع از اس�ا��� -� J1F" ه�@ خ'��/ 

�82 "�8	D�1��ن -" مF "8-�K�داخ�، -" ای/ -�ور -'د "; : �	B� �;ا���8 س��ان اس���� ت'ان و �<�ی� در -�ا-� ت�ور ��-� و ری�&/ خ'ن �)�و�
و -�ی� -" Tن �Fس5 3]� وTن را م&'h4 س�خ� ، و#� ��رون از روز@ ;" دوران خ�م� ���م� را -" �Fی�ن رس���� و ی1]'رم ���م� را از ت/ در 

�1 �� ، زی�ا ;" و@ دراواخ� ��� Tورد و -" ��1" س��س� b3 @�Fا��، تJ�-��ت از م<�رزات�T @ت ت�ز= ا�� م�دم 82	; /�D	Y ;�د و -� وا4
�= س��س� ، ت1)� از را= -�0ر -�دن زور و 4�رت ���م� ���� ��	� -08" -�ی� -" خ'اس&" ه� و ارم��)� و �P�F @;" ح� د�'ار@ ه� �دری�2

1� در زم�ن ز��= ی�دا�&��رات م<�رز= 82	D�1��ن ��Uت'
" دا�� و 
'اب مi<� 3]�، ه�H  »�2ت��-" د#�� اخ&?�2 ;" م��ن �T)� و
'د » ی�س�
�= و دو M�ف در م�K-� ه� �T hرای� ;�د��، ام� م�گ � h4'&م R8� ات�ا;bم ��2ت«دا��� « "- �-" �B3یQ -�ب مbا;�ات و ت'اl2 ا��Jم�

اس��ق «س'@ �R8 و �T&� دس� زد، ��رون خ'اس� H'ن 3'�" ا@ ;" اس�ا��� در زم�ن ��رون -" -Uر;&�ی/ H�خQ ت�ری5 ح��ت خ'د -" 
-" 82	D�1��ن ام&��زات -	��رده�،ت� را= را -� �B� YK��1 ه�@ دی`�@ از ;�ا�" -�خ&�@ ه�'ار ;1�، و#� -� ��� س��س� و ��� اش و�2 » را-�/ 

�= ا�� ;" ;�&� ;	� در اس�ا��� م�&'ا�� م��1� ��ر�K�ون -" زوای�@ ام1�&� و د�2�� �Uاع -� 82	D�1��ن و �0�د، -	��ر@ اس�ا��8��ن -� ای/ 
�1 -���، و از ای/ رو ه1`�م� ;" M�ح خ�وج از �'ار UV= را ارا�" ;�د -� ��08�د �T @��3 �8 ح� ای/ در��ه�1P�/ -" زوای�@ س��س� و 

1� و ت'ا�	� -	��ر@ از H)�= ه�@ م�� " ;�ی��" �`]� ا�`��T U�ا -" ا
�ا b3ا��، و@ -� ای�Jد حUب ; n�
�" رو، و ��8`�ا را -" دور خ'د 
» ��رون « را از Tن خ'د ��'د، س'ال -���ن م��ی� ;" Tی� -� �<'د " ;1	�" درم�ت ;'ت�= در ا�&��-�ت �Fر#���� اس�ا��� یI س'م از ;� ;�س�)�@ 

خ'اه� ت'ا�	� »  ��رون «  اس� و Tی� -� رT "-/&2ن F�'س&" ا��، Tی� خ'اه�ن �b3� �	>� 82 "-	D�1��ن" � ;�ر3" ;" از حUب  " ;�ی��" حUب 
1� و-" را= او ادام" ده�؟; p[م خ'د را ح�J	ا�  

   اس�l را-�/، ��	� وزی�ت�ور ��= اس�ا��� -" دس� یI ا2�ا�M ی)'د@ M /�1H�ح� را ��U دا��، زی�ا او ;" دس� -" ا��Kد 4�ار داد 
R8� "'8اض" اس�&�
�1ح ه�@ ا2�ا�M م'ا
" و 
�ن خ'د را -� س� 82	D�1�)� �)�د و#� دو#&� ;" NF از او -� ���2ت و 82	D�1�)� زد= -'د -� ا 

;" ��	� وزی� اس�ا��� ��= -'د �R8 را » �&����ه'«  تl8 دا�� -" ه��/ د#��#�0'درو@ ;�رTم� م��#h ت'اl2 ه� -'د= و -" 
�1ح راس&`�ا@ 
b# ،��B; �	- /- "- ه� را l2ات و ت'ا�ا;bد= و م�گ �]� ;�م �F در �� �M /�-ور را�از ت NF "; @�ا -�ز ه� س'ال -���ن م��ی� ;"، Tی� رو�

�؟� �  ��رون ��U ح�;� خ'اه
2�اران او -'د�� و 82	D��1 ه�ی� ;" در ح�ل 
1> -� اس�ا��� ه	&1� ر2&/   �M از X>4 "; �Mا�ور ی)'دی�ن ا2�د@ و س�� �- "H�3رون ا�� 

2�اران ��M @ا�ا= -'د، ام� -�اول ��رون ;" در ه� @UGس0&" م �F ا= -'د، در�م� ه�qت �- ��� R819 و �T)�ی� ;" ��رون را در را= �R8 م� دی
�، م�?د@  2005دس�<� ��B; "س«رو@ داد و او را -" �]�خ���>�ره<� 82	�M /�D ت��س� -� د2&� ��رون -)<'د س�یn و@ را Tرزو » م��'د 

� رو@1� روز -H "; د، ام� س0&" دوم�را وارد; /�D	82 ا��� و�ت��م� خ'ش -��1 ه� -'د -" ه��/ د#�� اس �- ��?D- wداد خ ، @��ی
 دور= 
 ��'1; h�ایQ و ��F از U�� �1�D	82 ن ی)'د@ و'�Mا�ام� ا2 ،�2�اران �R8 و �T&� -�ا@ ادام" را= ��رون ام��وار ه	&1�M "H �3د، ا�;

1�ان ��راح� ��	&1�، زی�ا -�ا@ �T)� یI ��روH ،�22&" و ی� از -�/ م� ر�رت ;�1ر= 3�ن �Y8M R8 -" ه�x و
" bF �-�4ی�ش �<'د= و -�ی� از 4
ای/ ت)�ی�@ -'د ;" در �F خ�وج اس�ا��� از �'ار UV= و ت�'ی� ای/ م82 "- "KD1	D��1 ه� از س'@ ی)'دی�ن و �)� �B��1ن �'رت 3�2&" و ا�)� 

 از M�یl ت�ور او را از »اس��ق را-�/« و#� 4<� ازای�T "01)� دس� -" ;�ر ��= و ه�P'ن زم�ن رام ��'اه1� b3ارد، Tا�?م ;�د�� ;" ��رون را 
 ،� س0&" ه�@ م&'ا#� مUG@ -" س�اغ و@ Tم�= و را= را -�ا@ ا2�اM�'ن ه�'ار ;�د ام� مy�B ��	� در او#�/ ا�&��-�ت زود ام�س�  را= -�دار�

�، Tی� �T)� م� �� -� U3ار خ'اه- @�1H "; ا@ رس�ب راس&`Uوج ��رون از ح�از خ NF "; ات����Gی��"؟ ت �� �در ای/ " #�0'د " 'l2 خ'اه1
 س��س� دارد ;" ت'سw ��رون -" و
'د Tم�= -'د و#� او �B� �0ن از تn�J ا2�اM�'ن در ای/ �»�&����ه'«  Tم�نرحUب -" و
'د Tم� و رو@ ;�

را ;" -" مU1#" " #�0'د " Q و ام1�� ��� ;�د -" ه��/ د#�� ت�
�R داد حUب 3�ایR8� "- Q و �T&�  ح&� در حUب خ'د ��U اح	�س Tرام
�  .2�ز�� او -'د ت�[ ;1

-� ) B�F�و " ( ;�دی�� "  حUب 2005 �'م<�22اس&]� داد= و ;�1ر= 3��@ ;�د و -&�ری5 " #�0' "  از حUب 2005 �'م<� 21   ��رون در 
-'د ;" ه���1� Tه/ ر-� » ��رون «  -b`���1ار Tن -'د، حUب یI 2�د و �T)� خ'د » ��رون « ;" " ;�ی��" ��ر�R8 و ام1�� ت}س�N ;�د، حUب 


'د Tورد ;" ا�&��-�ت �Fر#���� '- �-U�1ن حH =ت� ;'ت��-	��ر@ از H)�= ه�@ م���" رو و ��� 3�ا@ اس�ا��� را -" دور او 
�n ;�د و در م
� یI س'م از ت��مB�ار مU3 �- ا��� دره��ن زم�ن�س�)� اس�" ;�	ی� �<'د  "  ;1T ، "; �و » ��رون « را از Tن خ'د م�	�خ�، س'ال -���ن م��ی

�@ �Fر#��ن ره<�@ ;B'ر را -�س� 3��د؟ و Tی� حU-� ;" -�خ� " ;�ی�� " خ'اه� ت'ا�	� از ه��ن م�<'-�� -� خ'ردار �'د ودر دور= -

	&" Tن از حUب  �- @�C��R8� "�8 س&�Uان  -'د= و -�C دی`� از ��T @�(&�Sن از Tم�= ا�� ;" ت� ;1'ن خ'" #�0'د " ا ���اه�ن ��ت 

1� و -" » ��رون « -" Tن F�'س&" ا�� ;" خ'اه�ن �b3� �	>� 82 "-	D�1��ن اس�، -� م�[" ;�ر3� " حUب ; p[م خ'د را ح�J	ا� �	ت'ا� �خ'اه
   را= او ادام" ده�؟

�ی��" از BF&�<��� ه�" ا��C@ حUب » **اه'د او#��ت « �4T@ » ��رون « '4�    در �`�= ��	� 1H�/ ارزی�-� م�B'د ;" 
�ی`Uی/ م; " �-
  @�4T ،�ی�1« خ'ردار اسU`ی�
« مS1'ب �� و از ای/ رو ه�`�ن او را م� bFی���، » ��رون « اه�'د او#��ت -" M'ر ��4'�� و م��1 -" 

��" از M�ح خ�وج اس�ا��� از �'ار V» اه'د او#��ت M�4 �-� ح��ی �	از 4'ل �� Q�F �&�3ه)�@ م���" رو دارد، او ح�U= ث�-� ;�د ;" دی
وزی���K ;�د ;" ا3� 82	D�1��ن Tم�د�3 وا4� -�ا@ -� 4�ار@ �R8 و -8'غ س��س� ��Bن ده1� و از ت�ور -�ا@ ه��B" دس� -� دار��، اس�ا��� 

  



 "H�3 "; داد �8��2" ای/ س��1ن را تb0یY ;�د، و#� ت�دی�@ ��	� ;" ا3� -" -?» ��رون « در ��ق اور��U�� ��8 ام&��زات -" ��Tن خ'اه
���- ���  .ره<�@ اس�ا��� ادام" م��اد، 1H�/ را= ح�8 م�&'ا�	� �

�ی��"    م�0B حUب ; " ]��ی�ًا و م�ت ا�
��'م� -��F از ث<� رس�Tن اس� ;"  n�Jو م @U;�رد و ه1'ز ;��&" مb`�ب مU1'ان ح�� Tن -" 
�11; p[ه1`� را حq&`� و ه�	ب ه�<Uان ح�س �و#� ا3 ،=�B� y�Bن مT "	�ارد و ه��ت ر��ای/ م�0B را " ;�ی��" �	�خ&" و ت0B�?ت ادار@ �

�، در ح�#�0" ادام" ده� از م�<'-��» ��رون « -" را=" ;�ی�� " BF� س� خ'اه� b3ا�� و ا3� � � 3	&�د= در -�/ اس�ا��8��ن -� خ'ردار خ'اه
�8�" او » ��رون « 
�1ح راس� اس�ا���  @�را -" س�&� ه�ف ح�?ت س��س� خ'د در را-D" -� خ�وج از UV= 4�ار داد و -" م<�رز= ��ی

 راه� ;" در Q�F 3�2&" -'د -� خ'ردار 3�دی� و دره�" م�اح� از BF&�<��� ا;i�ی� -Uر�3 ازم�دم اس�ا��� در ا��Jم» ��رون « F�داخ�، و#� 
 �1�ار@ خ'اه1� ;�د ;" را= م���" را در B�F`��د، ی>��
 �-Uدم از ح�م �ی�i;ا U�� =�Tم�د�3 ;�م� -�ا@ �b3� ودادن ام&��ز -" : در Tی1

	82D Qس�یT /�ز ه�@ ام1�&� و ت}م��� p[ا@ ح�زی�د@ - ��M�4 م�نUو ه� �  .م�دم ��Bن ده���1 ه� را دا�&" -��
 �3�ای/ وا4�� را �0�Tر م� س�زد ;" او در ز���3 خ'د را-82 �- �#'>4 �-�4 "D	D��1 ه� ��ا�&" و ه�'ار= » ��رون «  س�#"77   �`�ه� -" ز�

YK# و -" ه��/ د#�� -" او �2�م� 3 =�(- �(�T �- "8-�Kا@ م�ه1�/ -T �Bم �وزر" از س��س����ر@ 84<� ازس1`��1 داد= -'د��، و@  �?و= -�-" -'#

�اح�  ���وزن ��U ر�~ م� -�د ;" ه��/ دو ��م� در س'ق دادن او -" س'@ م�گ �QK دا�&1� در ح�#�0" 4<� از س0&" دوم 4�ار -'د ت�� 

ال -�ز �B&" و 
1�» ��رون « Y84 4�ار 3��د و -� 2�س&�دن �Fی� و -�#/ -" داخ� ر3)�@ 84<� او ح]�= ا@ ;" در Tن ای�Jد ��= -'د م	�ود �'د،
� در س�ل ��K&ه)�@ 1928م�`Bه1&'ن و دا�'F ودر �� �در ر�&" ه�@ ��ق ��1س� و حK'ق " �<��@ ـ  ت� Tوی' " م�?د@ در 82	D�/ م&'#

" � ت�S�� ;�د، او در زم��� ;" اس�ا���8 ه� -�ا@ B�F<�د اه�اف خ'د -" ;B&�ر 82	D��1 ه� و ت�وری	� م&'�� ��= -'د�� -" س�زم�ن ت�وری	&
�= دار م� �'د، او در 
1> " ه����3(�1� F	� ���م� را H ��#'و	ا��� م�@ اس�از ��0 3� NF د و��'�F م�?د@ 1969 روز= س�ل 6م� 


1'ب 82	D�/ -'د= و در س� ;'ب 82	D��1 ه� ای]�@ �QK م� ;�د، و#� در 
1> رم�Cن س�ل  "KD1ان ���م� در م�ا��اب و اس�ا��� 4'م��
 م�?د@ 1982ر 
<)" مS�حC'ر ی�2&" ودر �<'ر 4'ا@ م	R8 از ;���ل س'�U ا4�ام�ت م'ث�@ ا��Jم داد و#� P�T" او در س�ل  -� ا��اب د1973

در #<�1ن ا��Jم داد #�D" ا@ اس�س� -" ا�&<�رش وارد Tورد زی�ا درح�8" اس�ا��� -" ای/ ;B'ر ;" -� ا��Gل -��وت و -��ون را��ن H�یI ه�@ 
�= دا�&" و -� ;B&�ر 82	D��1 ه� در اردو�3ه)�@82	D��1 و ���2ت از #(��<�ا و " <�1ن -" ت'�N ه��ا= -'د م	'و#�� وزارت د�2ع را -� 

�= و ;��&" ت�l�K او را مSK� ��1خ� ;" -" ه��/ د#�� " �&�?� "
در -��وت ���رت ;�د، NF از ای/ ح'ادث ��3'ار -� ا�&�ا��ت 
)��� م'ا
�  .از وزارت د�2ع -� ;�1ر �

��Q �`�دی� -08" -�/ س�#)�@   � /�B� "خ�� Y>رت واز س�ل 1988 ت� 1984 ام� ای/ ح'ادث س�Jو ت n�1ی� �1992 ت� 1988 م�?د@ وزی 
�82 �- R8� "�8	D��1 ه� دا�� و �- QK	Uای� در �)�;	�ز@ ای]� ;�د  �م�?د@ ��U وزی� م	0/ و �)�;	�ز@ اس�ا��� -'د، او ه�'ار= م'�

 م�?د@ -� ت0B�� حUب 1973ج از �'ار UV= و ت�8�" �)�;)�@ ای/ مKD1" -	��ر تYJ -� ا�`�U -'د، ��رون از س�ل -" ه��/ د#�� خ�و
«  م�?د@ در ;�-�1"1981 ت� 1977وارد ���" س��س� ��= و از M�یl ای/ حUب -" �Fر#��ن را= ی�2�، او در س�#)�@ " #�0'د " راس&`�ا@

  .زد" �<�ا و �&�?"  م�?د@ وزی� د�2ع -'د ;" دس� -" ;B&�ر1983 ت� س�ل 1981 از س�ل وزی� زرا�� -'د= و» م��1خ�� -`�/ 

�#Y ت'
" اس� ;" ��رون در س�ل    1993 R8� ار داد�د 4�Kم��#]� ;�د= و از را@ دادن » ���2ت «و» را-�/ « -�/ "  اس8' " م�?د@ -� ا�

 R8� "م�� l2ا��� " -" م'ا�د" اردن واس�ور خ'د دار@ ;�از ت NF ،» /�-را  «�« F��وز ��= و " #�0'د " در ا�&��-�ت� ;" -� U3ار �
وزی� ام'ر زی�-�1ی� 3�دی� ودر » ��رون «  م�?د@ �1996�را��� و��	� وزی� ��، در ;�-�1" او ;" م��#R8� h -'د در س�ل »�&����ه'
�، او در س�ل 1998س�ل � "
� ا��S4 دا�� ;" -	��ر ت��یT Iم�U -'د= و -" ا�&]��"  م�?د@ دی�ار@2000 م�?د@ وزی�ام'ر خ�رJ	از م 

 @�[�ا#82 �SK	D��1 ه� ا��Jم�� ه��/ دی�ار و ا�&�ا��ت اس&J	ب » -�ر[« مUا��� از ح�اس �و4�وزی �	و�� ���را در " ;�ر3�" ��را
ه��ا= -'د ، ��رون از » ��رون « ;" -� F��وز@ 
�1ح  م�?د@ اس�ا��� ا�&��-�ت �Fر#���� -� U3ار ;�د �F2001 دا�� -" ه��/ د#�� در س�ل 

در س�ل   ت� زم�ن م�گ ��را��� و ��	� وزی� اس�ا��� -'د و#� در ای/ س�#)� ��ه� H�خQ ;�م� س��س� او -'دی� -" 3'�" ای0"2001س�ل 
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